Transatlantiskā Deklarācija
EIROPAI IR JĀAIZLIEDZ HEZBOLLAH
MĒS – LIKUMDEVĒJI NO ABĀM ATLANTIJAS OKEĀNA MALĀM UN
NEATKARĪGI NO PARTIJU PIEDERĪBAS –
aicinām Eiropas Savienību atzīt visu Hezbollah grupējumu par teroristu organizāciju. Pēc tam,
kad 2012. gadā pašnāvnieku sarīkotajos sprādzienos Bulgārijā gāja bojā seši cilvēki, ES aizliedza
tikai Hezbollah tā saukto militāro spārnu un nepiemēroja šim teroristu grupējumam pilnu
sankciju mehānismu.
Mēs mudinām ES izbeigt kļūdaino dalījumu starp šīs organizācijas “militāro” un “politisko”
spārnu – atšķirību, ko Hezbollah noliedz, – un aicinām aizliegt visu organizāciju.

HEZBOLLAH

– Irānas režīma pats postošākais pārstāvis, ir izveidojis globālu terorisma tīklu,
kas apdraud ne tikai kaimiņvalstis, bet arī Rietumu demokrātijas. Vācijā vien Hezbollah ir vairāk
nekā 1000 dalībnieku, kuri var brīvi piesaistīt līdzekļus. Grupējuma vardarbīgā un antisemītiskā
ideoloģija sagandē mūsu plurālistiskās sabiedrības struktūru. Visredzamāk tas izpaužas
Hezbollah ikgadējos “Quds Day” gājienos – tajos paustie aicinājumi iznīcināt ebreju valsti atbalso
Eiropas vēstures drūmākās lappuses.
Teherānas dibināta un finansēta un organizētās noziedzības uzturēta, Hezbollah organizācija ir
padarījusi Libānu par Irānas revolūcijas darba kārtības ķīlnieci. Turklāt Hezbollah izplata
vardarbību un terorismu visā reģionā. Hezbollah sadarbojas ar slepkavniecisko Asada režīmu un
atbalsta šausminošus kara noziegumus, kas nogalina, sakropļo un izdzen svešumā miljoniem
Sīriešu. Grupējums apmāca un piegādā ieročus šiītu kaujiniekiem Jemenā un Irākā. Pārkāpjot
ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1701, Hezbollah ir no jauna apbruņojies līdz zobiem un
turpina darboties kā neatkarīgs militārs grupējums Libānā. Tas ļaunprātīgi izmanto savus
civiliedzīvotājus, lai to aizsegā paslēptu aptuveni 150 000 raķešu, kas nomērķētas uz Izraēlas
civiliedzīvotājiem.
Kā apstiprina ASV, Nīderlandes, Kanādas, Lielbritānijas, Persijas līča sadarbības padomes un
Arābu līgas pieredze, Hezbollah aizliegšana neizslēdz politiskas attiecības ar Beirūtu.
Hezbollah aizliegšana arī “nestabilizēs” valsti, kā dažkārt tiek nepatiesi apgalvots. Gluži otrādi.
Hezbollah žņaugu noņemšana ir vienīgā reālā iespēja panākt ekonomisku un politisku stabilitāti
Libānā. Drosmīgie libānieši, kas ielu demonstrācijās protestē pret korupciju un politisko
vardarbību, jo īpaši nosoda Hezbollah “valsti valstī”. Viņi ir pelnījuši nedalītu mūsu atbalstu.
Aizliedzot Hezbollah – Irānas aģentu, ES palīdzēs stiprināt šos demokrātiskos spēkus.

EIROPAS SAVIENĪBAI, kas iestājas par demokrātiju, cilvēktiesībām un uz noteikumiem

balstītu starptautisko kārtību, ir morāls pienākums izmantot savu varu, lai brīdinātu Hezbollah.
Tā kā uz spēles ir mūsu kolektīvā drošība un demokrātijas vērtības, ir laiks rīkoties.

